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Ændringsforslag 1
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den hidtil værste globale finansielle 
krise og økonomiske nedgang har skadet 
både den økonomiske vækst og den 
finansielle stabilitet alvorligt og forårsaget 
en kraftig forringelse af de finansielle og 
økonomiske vilkår i en række 
medlemsstater. Der er navnlig visse 
medlemsstater, som er i eller trues af 
alvorlige vanskeligheder, herunder navnlig 
problemer med deres økonomiske vækst og 
finansielle stabilitet, og af en forværring af 
deres underskud og gæld, som også skyldes 
de internationale økonomiske og 
finansielle forhold.

(1) Den hidtil værste globale finansielle 
krise og økonomiske nedgang har skadet 
både den økonomiske vækst og den 
finansielle stabilitet. Krisen har ikke blot
forårsaget en kraftig forringelse af de 
finansielle og økonomiske vilkår i en 
række medlemsstater. Den har også fået 
arbejdsløsheden til at stige betydeligt -
navnlig blandt unge mennesker, forværret 
kvinders økonomiske situation, sat de 
sociale beskyttelsessystemers 
bæredygtighed under pres samt forårsaget 
en række alvorlige forringelser af de 
sociale forhold. Derudover er der navnlig 
visse medlemsstater, som er i eller trues af 
alvorlige vanskeligheder, herunder navnlig 
problemer med deres økonomiske vækst og 
finansielle stabilitet, og af en forværring af 
deres underskud og gæld, som også skyldes 
de internationale økonomiske og 
finansielle forhold.

Or. en

Ændringsforslag 2
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Der er allerede truffet en række vigtige 
foranstaltninger til at imødegå krisens 
negative virkninger, herunder 
lovgivningsændringer, men finanskrisens 

(2) Der er allerede truffet en række vigtige 
foranstaltninger til at imødegå krisens 
negative virkninger, herunder 
lovgivningsændringer, men finanskrisens 
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virkning på realøkonomien, 
arbejdsmarkedet og borgerne mærkes 
overalt. Presset på medlemsstaternes 
finansielle ressourcer vokser, og derfor bør 
der tages yderligere skridt til at lette dette 
pres via maksimal og bedst mulig 
udnyttelse af midlerne fra strukturfondene 
og Samhørighedsfonden.

virkning på realøkonomien, 
arbejdsmarkedet og borgerne mærkes 
overalt. Presset på medlemsstaternes 
finansielle ressourcer vokser, og derfor bør 
der hurtigt tages yderligere skridt til at 
lette dette pres via maksimal og bedst 
mulig udnyttelse af midlerne fra 
strukturfondene og Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Aftalen mellem kreditorerne og 
lånefacilitetsaftalen, som blev indgået for 
Grækenland den 8. maj 2011, trådte i kraft 
den 11. maj 2010. Heri er fastsat, at aftalen 
med kreditorerne har fuld retskraft og -
virkning for en treårig programperiode, så 
længe der er udestående beløb under 
lånefacilitetsaftalen.

(6) Aftalen mellem kreditorerne og 
lånefacilitetsaftalen, som blev indgået for 
Grækenland den 8. maj 2010, trådte i kraft 
den 11. maj 2010. Heri er fastsat, at aftalen 
med kreditorerne har fuld retskraft og -
virkning for en treårig programperiode, så 
længe der er udestående beløb under 
lånefacilitetsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ved Rådets beslutning 2009/102/EF af 
4. november 2008, 2009/290/EF af 20. 
januar 2009 og 2009/459/EF af 26. juni
2009 fik Ungarn, Letland og Rumænien 
tildelt sådan finansiel støtte.

(8) Ved Rådets beslutning 2009/102/EF af 
4. november 2008, 2009/290/EF af 20. 
januar 2009 og 2009/459/EF af 6. maj
2009 fik Ungarn, Letland og Rumænien 
tildelt sådan finansiel støtte.
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Or. en

Ændringsforslag 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at lette forvaltningen af EU-
midlerne, bidrage til at fremskynde 
investeringerne i medlemsstaterne og 
regionerne og stille flere midler til 
rådighed for økonomien er det nødvendigt 
at tillade større mellemliggende betalinger 
fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden med et beløb, der 
svarer til 10 procentpoint over den faktiske 
medfinansieringssats for hver prioriteret 
akse for medlemsstater, der er i alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til deres 
finansielle stabilitet og har anmodet om at 
gøre brug af denne foranstaltning.

(13) For at lette forvaltningen af EU-
midlerne, bidrage til at fremskynde 
investeringerne i medlemsstaterne og 
regionerne og stille flere midler til 
rådighed for at gennemføre 
samhørighedspolitikken er det nødvendigt
- i begrundede tilfælde og uden at det 
påvirker programmeringsperioden 2014-
2020 - midlertidigt at tillade større 
mellemliggende betalinger fra 
strukturfondene og Samhørighedsfonden 
med et beløb, der svarer til 10 procentpoint 
over den faktiske medfinansieringssats for 
hver prioriteret akse for medlemsstater, der 
er i alvorlige vanskeligheder med hensyn 
til deres finansielle stabilitet og har 
anmodet om at gøre brug af denne 
foranstaltning. Som følge heraf vil den 
påkrævede nationale finansiering blive 
reduceret tilsvarende, uden at der er 
behov for at ændre de operationelle 
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 6
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at lette forvaltningen af EU-
midlerne, bidrage til at fremskynde 
investeringerne i medlemsstaterne og 

(13) For at lette forvaltningen af EU-
midlerne, bidrage til at fremskynde 
investeringerne i medlemsstaterne og 
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regionerne og stille flere midler til 
rådighed for økonomien er det nødvendigt 
at tillade større mellemliggende betalinger 
fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden med et beløb, der 
svarer til 10 procentpoint over den faktiske 
medfinansieringssats for hver prioriteret 
akse for medlemsstater, der er i alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til deres 
finansielle stabilitet og har anmodet om at 
gøre brug af denne foranstaltning.

regionerne og stille flere midler til 
rådighed for økonomien er det nødvendigt 
at tillade større mellemliggende betalinger 
fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden med et beløb, der 
svarer til 10 procentpoint over den faktiske 
medfinansieringssats for hver prioriteret 
akse for medlemsstater, der er i alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til deres 
finansielle stabilitet og har anmodet om at 
gøre brug af denne foranstaltning. Den 
midlertidige forhøjelse af 
medfinansieringssatserne bør gå hånd i 
hånd med en fremskyndet prioritering af 
projekter med fokus på vækst, potentialet 
for jobskabelse i en bæredygtig økonomi, 
beskæftigelse af høj kvalitet såvel som 
investering i uddannelse, 
erhvervsuddannelse og kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 7
Mojca Kleva

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Kommissionen bør anmodes om at 
gøre sit bedste for at udvide sin støtte til 
alle de berørte medlemsstater med henblik 
på at hjælpe dem med bedre at udnytte 
midlerne, styrke deres administrative 
kapacitet og fremskynde gennemførelsen i 
praksis.   

Or. en

Ændringsforslag 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Reglerne for beregning af 
mellemliggende betalinger og betalingen 
af saldoen for operationelle programmer i 
den periode, hvor medlemsstaterne 
modtager den finansielle støtte for at løse 
alvorlige problemer med hensyn til deres 
økonomiske stabilitet, bør revideres 
tilsvarende.

(14) Reglerne for beregning af 
mellemliggende betalinger for 
operationelle programmer i den periode, 
hvor medlemsstaterne modtager den 
finansielle støtte for at løse alvorlige 
problemer med hensyn til deres 
økonomiske stabilitet, bør revideres 
tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Det er nødvendigt at sikre, at der 
sker en passende rapportering om 
anvendelsen af de forhøjede beløb, der 
stilles til rådighed for medlemsstater, der i 
henhold til denne forordning modtager 
større mellemliggende betalinger.  

Or. en

Ændringsforslag 10
Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Der er store problemer forbundet 
med gennemførelsen af de operationelle 
programmer og projekter inden for 
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infrastruktur og erhvervsinvestering i 
Grækenland, da bl.a. græske banker ikke 
har tilstrækkelig likviditet til at opfylde 
allerede eksisterende eller nye 
kontraktlige forpligtelser. Under disse 
omstændigheder bringes fremskaffelsen 
af den nødvendige medfinansiering af 
projekter og programmer i fare.
Derudover er Den Europæiske 
Investeringsbanks (EIB) støtte til at 
hjælpe med at skaffe medfinansiering og 
investeringer på stedet under EU-
programmer forbundet med 
vanskeligheder, pga. EIB's øgede 
risikoeksponering vis-a-vis dens græske 
modparter.

Or. de

Ændringsforslag 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Den påtænkte forhøjelse af de 
mellemliggende betalinger bør også tages 
i betragtning i forbindelse med de 
budgetmæssige begrænsninger, som alle 
medlemsstater står over for, og det bør 
afspejles behørigt i EU-budgettet. Derfor 
vil mekanismens anvendelse være 
begrænset frem til udgangen af 2013.

Or. en

Ændringsforslag 12
Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Med henblik på at afbøde de 
ovennævnte risici, fremskynde 
gennemførelsen af de operationelle 
programmer og projekter og styrke den 
økonomiske genopretning er det 
hensigtsmæssigt at 
forvaltningsmyndighederne i de 
medlemsstater, der har haft alvorlige 
vanskeligheder med hensyn til deres 
finansielle stabilitet, og som har fået 
tildelt finansiel støtte via en af de tidligere 
beskrevne mekanismer, kan bidrage med 
finansielle ressourcer fra de operationelle 
programmer til at oprette en garantifond, 
en lånefond og en venturekapitalfond på 
EU-plan for at støtte projekter og 
operationer, der er omfattet af et af de 
operationelle programmer. Sådanne 
fondes aktiviteter kan navnlig omfatte 
foranstaltninger til at sikre EIB's 
aktiviteter, lette virksomheders adgang til 
finansiering - særligt hvad angår små og 
mellemstore virksomheder - og fremme 
projekter, der gennemføres af offentlig-
private partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 13
Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17c) I denne sammenhæng er det 
nødvendigt at tilvejebringe finansielle 
ressourcer til de medlemsstater, der er 
omfattet af et tilpasningsprogram og har 
modtaget et forskud fra strukturfondene 
og Samhørighedsfonden.



PE474.003v01-00 10/16 AM\880743DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 14
Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel -1 (ny)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
Artikel 14, stk. 1, afsnit 1, affattes således:
"1. EU's budget for fondene gennemføres 
ved delt forvaltning mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
henhold til artikel 53, stk. 1, litra b), i 
Rådets forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende de 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget, dog ikke hvad angår den tekniske 
bistand, der er omhandlet i nærværende 
forordnings artikel 45, og hvad angår de 
aktiviteter, der er omhandlet i artikel 36, 
stk. 2a."

Or. en

Ændringsforslag 15
Constanze Angela Krehl

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel -1 a (ny)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 36 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1a
I artikel 36 tilføjes følgende stykke:
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"2a. For de medlemsstater, der opfylder 
en af de i artikel 77, stk. 2, fastlagte 
betingelser, gælder, at de pågældende 
forvaltningsmyndigheder kan bidrage 
med finansielle ressourcer fra 
operationelle programmer til at oprette en 
garantifond, en lånefond og en 
venturekapitalfond på EU-plan for at 
støtte operationer, der er omfattet af et af 
de operationelle programmer og 
gennemført under indirekte central 
forvaltning i henhold til 
finansforordningens artikel 56, stk. 1.
Fonden kan udstede garantier for EIB's 
aktiviteter inden for såvel 
erhvervsinvestering som investering i 
infrastruktur samt støtte projekter, der 
gennemføres af offentlig-private 
partnerskaber.
Fonden kan ligeledes lette (særligt små og 
mellemstore) virksomheders adgang til 
finansiering samt adgang til finansiering 
via garantier til banker og støtte af 
driftskapital.
Kommissionen kan yde tilskud til eller 
indgå i en kontrakt om tjenesteydelser 
eller anden form for samarbejde med EIB 
eller udvælge en offentlig- eller 
privatretlig instans i overensstemmelse 
med gældende EU-bestemmelser.""

Or. en

Ændringsforslag 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som undtagelse fra artikel 53, stk. 2, og 2. Som undtagelse fra artikel 53, stk. 2, og 
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andet punktum i artikel 53, stk. 4, og de 
lofter, der er fastsat i bilag III, kan
mellemliggende betalinger og betalinger af 
saldoen på anmodning af en medlemsstat 
forhøjes med et beløb, der svarer til 10 
procentpoint over den gældende 
medfinansieringssats for hver prioriteret 
akse, dog ikke over ét hundrede procent, og 
forhøjelsen anvendes på de 
støtteberettigede udgifter, der er anført i de 
enkelte attesterede udgiftsoversigter, der 
forelægges i løbet af den periode, hvor en 
medlemsstat opfylder en af følgende 
betingelser:

andet punktum i artikel 53, stk. 4, og de 
lofter, der er fastsat i bilag III, forhøjes 
mellemliggende betalinger med et beløb, 
der svarer til 10 procentpoint over den 
gældende medfinansieringssats for hver 
prioriteret akse, dog ikke over ét hundrede 
procent, og forhøjelsen anvendes på de 
støtteberettigede udgifter, der er anført i de 
enkelte attesterede udgiftsoversigter, der 
forelægges i løbet af den periode, hvor en 
medlemsstat opfylder en af følgende 
betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den i stk. 2 nævnte undtagelse 
bevilliges efter skriftlig anmodning herom 
fra en medlemsstat, der opfylder en af 
betingelserne i litra a), b) eller c) ovenfor.
Anmodningen skal indgives senest to 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden eller senest to måneder fra 
den dato, på hvilken medlemsstaten 
opfylder en af de i litra a), b) eller c) 
nævnte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I anmodningen til Kommissionen skal 
medlemsstaten begrunde sit behov for at 
gøre brug af den i stk. 2 nævnte 
undtagelse ved at forelægge de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
fastslå:
a) at den nationale modpart mangler 
ressourcer ved hjælp af data om 
medlemsstatens makroøkonomiske og 
finanspolitiske situation, og at en 
forhøjelse af de i stk. 2 nævnte betalinger 
er nødvendig for at sikre den fortsatte 
gennemførelse af de operationelle 
programmer
b) at problemerne er vedvarende, selv når 
maksimumslofterne for 
medfinansieringssatserne i bilag III er 
nået.
De indgivne oplysninger kontrolleres og 
undersøges ud fra et 
berettigelsessynspunkt af Kommissionen, 
der har 30 dage fra den dag, 
anmodningen indgives, til at gøre 
indsigelse mod pålideligheden af de 
fremførte oplysninger. Såfremt 
Kommissionen ikke gør indsigelser imod 
medlemsstatens anmodning om 
anvendelse af den i stk. 2 nævnte 
undtagelse, betragtes anmodningen som 
berettiget.

Or. en

Ændringsforslag 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
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Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Anmodningen skal desuden 
specificere, hvordan det påtænkes at 
anvende de forhøjede mellemliggende 
betalinger, samt give oplysninger om 
påtænkte supplerende foranstaltninger til 
at koncentrere midlerne om 
konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse, 
herunder om nødvendigt en ændring af de 
operationelle programmer.

Or. en

Ændringsforslag 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Den i stk. 2 nævnte undtagelse er ikke 
gyldig for udgiftsanmeldelser, der 
indgives efter den 31. december 2013.

Or. en

Ændringsforslag 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De supplerende mellemliggende 
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betalinger, der følger af anvendelsen af 
artikel 77, stk. 2, stilles så hurtigt som 
muligt til rådighed for 
forvaltningsmyndighederne og vil alene 
blive anvendt til betalinger til 
gennemførelse af de operationelle 
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I forbindelse med de strategiske 
rapporter i henhold til artikel 29, stk. 1, 
skal medlemsstaterne give Kommissionen 
alle relevante oplysninger om 
anvendelsen af de supplerende 
mellemliggende betalinger, der følger af 
den i stk. 2 nævnte undtagelse.  
Oplysningerne skal særligt redegøre for, 
hvordan den forhøjede støtte har bidraget 
til at øge konkurrenceevnen og fremme 
vækst og beskæftigelse i den pågældende 
medlemsstat. Kommissionen skal tage 
hensyn til disse oplysninger i forbindelse 
med udarbejdelsen af de i artikel 30, stk. 
1, omhandlede strategiske rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1
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Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Stk. 2 og 3 gælder ikke for operationelle 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde.

5. Stk. 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a og 3b gælder 
ikke for operationelle programmer under 
målet om europæisk territorialt samarbejde.

Or. en


